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danego minera³u pozwalaj¹ na stwierdzenie obecnoœci
domieszek okreœlonych pierwiastów (np. w sfalerycie).
Z powodzeniem obserwacje CL wykorzystuj¹ geolodzy badaj¹cy mikrospêkania w ska³ach. W przypadku piaskowców, gdzie zabliŸnione mikroszczeliny s¹
niewidoczne w zwyk³ym mikroskopie, w CL ujawnia siê
ich ca³a gama. Widaæ mikrospêkania kompakcyjne w obrêbie ziarn oraz mikrospêkania pochodzenia tektonicznego.
W przypadku zbrekcjonowanego kwarcytu mo¿na z ³atwoœci¹ odró¿niæ pierwotne fragmenty ska³y od spajaj¹cego
brekcjê kwarcu ¿y³owego.
W dziedzinie biologii i paleontologii s¹ prowadzone
porównawcze badania CL wêglanowych skorup wspó³czesnych i kopalnych organizmów (np. karboñskich i
wspó³czesnych Cephalopoda).
Dodatkowe mo¿liwoœci badañ stwarza zastosowanie
katodoluminescencji w mikroskopii elektronowej (sCL).
Otrzymywany obraz jest czarno-bia³y, ale mo¿na rejestrowaæ d³ugoœæ fali emitowanego œwiat³a, a wiêc okreœliæ barwê luminescencji i przez domieszki jakich pierwiastków

jest ona wywo³ywana. Dziêki znacznej czu³oœci oraz
du¿ym powiêkszeniom obrazu analiza sCL pozwala na
bardzo precyzyjne obserwacje wewnêtrznej struktury ziarn
cyrkonu. S¹ one niezbêdne w badaniach wieku U/Pb cyrkonów przy u¿yciu mikrosondy jonowej. Trzeba mieæ bowiem
pewnoœæ w której czêœci ziarna wykonujemy badanie: w
j¹drze magmowym czy otoczce metamorficznej.
Analiza sCL jest wykorzystywana od lat w badaniach
defektów w strukturze diamentów, pó³przewodników, a
ostatnio stopów otrzymywanych w ekstremalnych warunkach temperatury i ciœnienia.
Techniki katodoluminescencyjne znalaz³y zastosowanie
tak¿e w dziedzinie ochrony œrodowiska, np. do badania sk³adu
py³ów kominowych, a tak¿e w archeologii do rozró¿nienia
bia³ych marmurów, z których wykonywano antyczne rzeŸby.
Analiza CL, której pocz¹tki siêgaj¹ badañ mineralogicznych koñca XIX w., obecnie w udoskonalanej wci¹¿
formie, z powodzeniem jest stosowana w wielu dziedzinach nauki.
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Próbki do badañ pobrano w starej sztolni usytuowanej
na wschodnim zboczu góry Jarmuta. Reprezentuj¹ one
andezyty i ska³y osadowe (mu³owce i piaskowce).
W ska³ach osadowych rozpoznano zmiany kontaktowe wystêpuj¹ce zw³aszcza w bliskim s¹siedztwie z andezytami. Przejawami ich jest powstawanie nowych
minera³ów (wollastonit, diopsyd, granaty) oraz rekrystalizacja i/lub krystalizacja kwarcu i kalcytu. Wraz oddalaniem siê od strefy kontaktu zmiany s¹ coraz s³absze.
Zaznacza siê tam mineralizacja tlenkami ¿elaza i tytanu
(magnetyt, brookit, anataz, leukoksen) oraz s³absza rekrystalizacja.
W zmienionych andezytach powstaj¹ nowe minera³y.
Nale¿y do nich g³ównie kwarc krystalizuj¹cy w miejscu
plagioklazów oraz w tle skalnym i kalcyt czêœciowo zastêpuj¹cy plagioklazy, amfibole i pirokseny. W andezytach
krystalizuj¹ te¿ wtórne skalenie oraz pirokseny (diopsyd).
Diopsyd w przewa¿aj¹cej iloœci zastêpuje pierwotne fenokryszta³y piroksenów. Sporadycznie w zmienionych andezytach wystêpuj¹ granaty. W próbkach ska³ wykazuj¹cych
silne zaawansowanie zmian wystêpuje biotyt. Wystêpuje
on g³ównie jako sk³adnik zastêpuj¹cy maficzne fenokryszta³y oraz jako drobnoziarnisty sk³adnik t³a skalnego. Epidot i chloryty wystêpuj¹ w zmienionych ska³ach w
znikomych iloœciach. W andezytach wystêpuj¹ w zró¿nicowanych iloœciach pêczniej¹ce krzemiany warstwowe. W
¿yle przecinaj¹cej andezyt wystêpuje m.in. grubokrystaliczny wermikulit.
W zmienionych andezytach i ska³ach osadowych wystêpuje rozproszona mineralizacja kruszcowa. Zespo³y minera³ów kruszcowych s¹ analogiczne w obu rodzajach ska³;
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ró¿ne s¹ formy wystêpowania. W ska³ach osadowych kruszce
s¹ rozproszone. W andezytach minera³y kruszcowe s¹ rozproszone oraz tworz¹ ma³e ¿y³ki. Do minera³ów kruszcowych
nale¿¹: pirotyn (czêœciowo zastêpuj¹cy biotyt), chalkopiryt,
piryt. Sporadycznie wystêpuje sfaleryt, kowelin, elektrum,
markasyt. W silnie zmienionych ska³ach zawieraj¹cych biotyt
pojawia siê goethyt. Warto zwróciæ uwagê, ¿e we wczeœniejszych badaniach (Wojciechowski, 1955; Banaœ i in., 1993)
stwierdzano liczniejsze zespo³y minera³ów kruszcowych.
Przedstawione zespo³y mineralne powsta³y w wyniku
zmian zachodz¹cych w szerokim zakresie warunków.
Widoczne s¹ przejawy metamorfizmu kontaktowego oraz
zmiany hydrotermalne ró¿nych temperatur. Zmiany typu
propilityzacji rozpoczê³y siê w warunkach wysokotemperaturowych (vide Gajda, 1958). Intensywnie rozwiniêta
jest karbonatyzacja, co by³o wczeœniej podkreœlone przez
Birkenmajera (1958). Nak³adanie siê zmian hydrotermalnych na produkty metamorfizmu kontaktowego w andezytach pieniñskich zosta³o opisane przez Pyrgiesa i
Michalika (1998). Interpretacja przestrzennego rozk³adu
intensywnoœci i rodzaju zmian jest utrudniona z powodu
znacznego stopnia komplikacji systemu ¿y³ andezytowych
Jarmuty (Ma³oszewski, 1958).
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